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Leden 

1. Annemarie Kastelijn  

2. Angela Peeters (penningmeester) 

3. Antwanet Tool 

4. Ingrid Arts 

5. Mirjam Prins (voorzitter) 

6. Rianne Wolberink 

7. Catrien Ohmstede (notulist) 

8. Ton van den Boomen 

9. Ton Hermus 

10. Maaike van Buul 

11. Anita Muijs 

 

In 2018 hebben de volgende bijeenkomsten plaats gevonden: 

- Woensdag 31 januari 2018, Angela en Annemarie 

- Maandag 19 maart 2018, Ton H en Rianne 

- Vrijdag 18 mei 2018: studiedag, vanaf 15:00 uur, organisatie door Ingrid en Mirjam 

- Donderdag 5 juli 2018, Angela 

- Maandag  17 september, Ton en Mirjam 

- Dinsdag 6 november, Antwanet en Anita, De werkenergie-analyse 

- Woensdag 12 december,  Angela en Annemarie, tevens evt. brainstorm over de studiedag 

d.d. 15 maart 

 

31 januari 2018 

 

Op 31 januari 2018 hebben Angela en Annemarie het inhoudelijk programma verzorgd over de e-

coaching: 

 

e-coachen = e-communiceren 
Taal staat centraal 
Tekstanalyse 
Exact formuleren 
Relatie coach en coachee 

 
eCP-Methodiek en ABC-model gebaseerd op wetenschappelijke 

theorieën en inzichten uit psychologie, coaching & taalwetenschappen 

 

Embedded Coach Concept en het ABC model voor duurzame gedragsverandering 

Kenmerkend: 

A-synchroniteit 

• Tijd en plaats onafhankelijk 

• ‘Learning-on-the-job’, relevante context 

• Reflectietijd neemt toe 



• Aaneenschakeling van contacten (continue proces) 

• Betrokkenheid coachee stijgt 

• Kleine stapjes = meer succes ervaring (frequent contact) 

 

Uitdagingen 

• Onregelmatig contact 

• Lage contactfrequentie 

• Managen van verwachtingen 

• Relatie op afstand 

• Van de radar verdwijnen 

• Vertrouwen – estafettestokje 

 

19 maart 2018 

 

Op 19 maart 2018 is het inhoudelijk gedeelte verzorgd door Rianne Wolberink: Rianne heeft haar 

presentatie aangepast vanwege de afwezigheid van Ton H. Rianne heeft een aantal spelvormen 

meegenomen en licht deze toe. We spelen er 2: “Ik kies voor talent” van Luk de Wulf en Het 

metaforenkaartspel . Daarnaast licht Rianne het spel “Leren door dieren, ontdek je kracht” toe. 

Tevens bespreekt zij kort het boek “Waarom veranderen (meestal) mislukt” van Martin Appelo met 

als hoofdvraag: Wat leidt tot duurzame gedragsveranderingen? 

 

18 mei 2018 studiedag, door Mirjam en Ingrid, bij Ingrid Arts 

 

De studiedag is voorbereid door Ingrid en Mirjam. Tijdens deze middag staat de videopresentatie 

centraal.  

 

5 juli 2018:  

 Inhoudelijk gedeelte wordt verzorgd door Angela en Annemarie, het onderwerp is jobcrafting. 

 

17 september 2018  

 

Inhoudelijk gedeelte door Mirjam Prins 

https://www.intermediair.nl/beroepen-functies/toekomst/ben-jij-al-bijna-overbodig  

https://www.managementcareer.nl/competenties-voor-medewerkers/  

1. Bespreken en uitleg Icares beroepentest 

2. In kleine groepjes:  zin/ onzin van testen 

https://www.intermediair.nl/beroepen-functies/toekomst/ben-jij-al-bijna-overbodig
https://www.managementcareer.nl/competenties-voor-medewerkers/


toekomstige ontwikkelingen: veel functies verdwijnen, er komt meer nadruk op bepaalde 

competenties/ skills die in verschillende situaties inzetbaar zijn. Wat betekent dit voor de begeleiding 

van cliënten en bijvoorbeeld het inzetten van beroepskeuzetesten?  

 

3. Plenaire terugkoppeling 

6 november 2018 

 

Inhoudelijk gedeelte door Antwanet en Anita: De Werk Energie analyse 

 

12 december 2018, locatie De Wever in Tilburg  

 

Inhoudelijk gedeelte door Angela en Annemarie:  over het project Duurzame inzetbaarheid dat zij 

sinds 2016 hebben ingezet binnen MMC en alle stappen die zij hierin hebben gevolgd. 


